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 اللغة العربية مجامع دور
  وضع المصطلحات وتوحيدها، لحماية اللغة العربية في

  فاخوري محمود
 أصبح من نافلة القول أن نذّكر بأن اللغة العربية واجهت من قبُل، كما لقد

تسعى إىل إفساد  تواجه اليوم، خماطر كثرية وعقبات كؤوداً من الداخل واخلارج، وكلها
في وراءها ا واإلعراض عنها، بوسائل شىت وأدوات خبيثة ختُ العربية، أو هجره اللغة
م ويف  صوراً  م ووحد من احلقد الدفني على العرب واملسلمني وعلى مقّومات حيا

م  مقدمتها اللغة العربية اليت أقّضت مضاجع أولئك احلاقدين على اختالف مشار
 وتارةلتدريس يف اجلامعات، فتارة ينادون جبعل إحدى اللغات األجنبية لغَة ا ونوازعهم،

 عنيرفعون من شأن اللهجة العامية ويريدون إحالهلا حمّل اللغة الفصحى، والسيما 
 وحيناً طريق وسائل اإلعالم وعبارات الدعاية واإلعالن يف الشوارع والساحات العامة، 

 من العريقةيتمسك بعضهم بدعوات مزيفة ومشبوهة، من فرعونية وإقليمية جترّد أمتنا 
ذا التاريخ، وأحيانًا يتجرأ بعضهم على تتارخيها املشّرف، أو تقطع صل  املناداةها 

 بدعوىباستخدام احلروف الالتينية يف الكتابة بدًال من احلروف العربية .. كل ذلك 
  التيسري أو التجديد.

 ع،الذريامة اليت ال تفرت باءت كلها باإلخفاق هذه الدعوات اآلمثة واآلراء اهلدَّ  ولكن
اللغةُ  هذهبفضل الُغُري من أبناء اللغة العربية وسدنتها املخلصني، وبفضل ما حتمله 
ا،نفسها من خصائص ومزايا ختلع عليها حلّة اخللود والدميومة مهما تعثرت   خطوا

ا، فضًال عن أن اهللا تعاىل تكّفل حبفظ   ا التلبث أن تنهض من كبو العريب  كتابهأل
ا، أيضاً، بوعدين ال وعٍد واحد،  املبني، وحبفظ اللغة يف قوله تعاىل:  وذلكاليت أنزله 
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إنا حنن نزّلنا الذكر وإناله حلافظون  العظيمصدق اهللا  .  
ا الوطن العريب اليوم، وهيمنُة العوملة  واألحداث  والنظامالسياسية اليت ميّر 

هي أدلة كافية العاملي اجلديد وما إىل ذلك من تيارات ضالّة وتسميات مقنعة، 
على مدى طغيان القوى الباغية، وغطرسة دولة قوية أعطت نفسها حق  وواضحة

والتحكم يف ثرواته والسيما العاملني العريب واإلسالمي اللذين  العاملالسيطرة على 
يف حلق تلك الدولة وأحالفها، مبا لديهما من إمكانات، وما  واخزاً يعدان شوكًا 
مقدمتها اللغة العربية اليت جتمع مشل العرب، وترفع من ويف  مقومات،يوحدمها من 

م، وحتقق  م. هلمشأ   وجودهم ووحد
أن ينساق بعض أبناء هذه اللغة وراء تلك الدعوات املشبوهة،  والغريب

ا إلْـبًا واحدًا على لغتهم وأمتهم  وينادوافيؤيدوها  ا، وبذلك يكونون مع أصحا
  صد.قصٍد أو غري ما ق عنوعروبتهم، 
ا اللغة العربية صعوبًة وتعقيداً يف رسم  وما ُ  حروفها،أكثر األمم اليت تفوق لغا

 منويف حنوها وصرفها، وألفاظها وتراكيبها، ومع ذلك مل نسمع أحدًا منهم يشكو 
صعوبة لغته، أو ينادي بتسهيل قواعدها وجتديد أساليبها، سواء أكان ذلك الشاكي 

أم من أمم أخرى مسعنا أبناءها يشكون من صعوبة  أبناء تلك األمم نفسها منهو 
وينادون بتيسريها وتسهيلها. وكأن ذلك يدل على وجود نيّات مبّيـتة للنيل  العربيةاللغة 
العربية وإظهار ضعفها وعجزها عن جماراة النهضة احلديثة، وختّلفها عن ركب  اللغةمن 

  .احلضارة
ا ورفعتها، بية، واحلرَّ ما جيعل الغيارى من أبناء األمة العر  وهذا اص على عز

ا جديرة بكل تطور وتقدم وجتديد، ويف  يدافعون عنها مبختلف الوسائل، ويثبتون أ
أولئك جمامع اللغة العربية يف دمشق والقاهرة وبغداد وعّمان وغريها وما فتئت  مقدمة
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امع تدافع عن اللغة العربية وتقيم حوهلا احلصون واألبراج حفظاً  هذه  وصوناً هلا،  ا
مع العلمي العريب بدمشق سنة   ١٩١٩لكنوزها املعّرضة لألخطار منذ أن أنشئ ا

امع العربية األخرى يف مصر والعراق واألردّن والسودان وليبيا  وتبعته سائر ا
مع  وفلسطني، على تعاقبها يف التأسيس واإلنشاء، وأصبح كل منها حيمل اسم (ا

  ).العريبالعلمي 
امع اللغوية إىل تعدد وجهات النظر واآلراء يف أد وقد  القضاياى تزايد هذه ا

اللغوية والسيما وضع املصطلحات يف الوطن العريب، وقد أّدت تلك املشكلة إىل 
ا، وما  تشعب على ذلك من انعدام توحيد املصطلحات أو  ترتباجلهود وبعثر

  .التوحيدصعوبة هذا 
يف  ١٩٥٦مؤمتر قمة للمجامع اللغوية عام  حماولة لتوحيد اجلهود، عقد ويف
ّمت على أثره تشكيل احتاد للمجامع اللغوية العربية، وهي خطوة جيدة على  دمشق،
  الكلمة وتوحيد اآلراء يف امليادين اللغوية وما إليها. مجعطريق 

نشئ مكتب تنسيق التعريب مبدينة الرباط حتت إشراف أُ  ١٩٦٩عام  ويف
بية والثقافة والعلوم. ومهمة هذا املكتب تقتصر على تنسيق ما تضعه للرت  العربيةاملنظمة 
امع العلمية العربية من مصطلحات جديدة، وما يستحدثه من ذلك علماء اللغة  ا

العربية واهليئاُت العلمية، وواضعو املعاجم العامة واملتخصصة، وكذلك  اجلامعاتيف 
ه اجلهود كلها وال يستحدث شيئًا من واملرتمجون. فهو إذن يقوم بتنسيق هذ الكتّاب
كما ينظم املؤمترات الدورية اليت تتم فيها املصادقة على قوائم مصطلحات يف   عنده،
معني من قبل خرباء ميثلون خمتلف املؤسسات املعنيّة يف الوطن العريب. ومن مث  جمال
 معاجم أو مسارد للمصطلحات العلمية والفنية بلغات ثالث: العربية، يُصدر

  .والفرنسيةواإلنكليزية، 
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هلذا النشاط، يقوم مكتب تنسيق التعريب حاليًا بتخزين تلك  وامتداداً 
) يف مدينة (ميونيخ) سيمنـزالفنية املوحدة يف بنك معلومات مؤسسة ( املصطلحات

  استعداداً إلنشاء (بنك معلومات املصطلحات الفنية) للعامل العريب. األملانية
 منربية يف العامل العريب، بعد هذا، تأيت يف احملل األول جمامع اللغة الع ولعل

امع ((حيث متابعة العمل يف وضع املصطلحات وتوحيدها بعد تأسيس  احتاد ا
الذي يعّد صاحب احلق والقول الفصل يف قضايا التعريب ووضع  ))العربيةاللغوية 

إىل ما يتوافر لتلك  للعلوم العربية من أساسية وإنسانية، نظراً  املناسبةاالصطالحات 
امع من  مادية مناسبة، ومكانة مرموقة يف العاملني العريب واإلسالمي،  إمكاناتا
ا تضم  من العلماء واملختصني يف خمتلف امليادين، ممن أمضوا أعمارهم يف  خنباً وأل

أو يف الرتمجة والتعريب، أو يف التأليف والتصنيف، حىت إن هذه  والتنقيبالبحث 
ام أقّرت حىت اليوم مئات األلوف من املصطلحات العلمية والفنية  العربيةع اللغوية ا

  يف هذا السبيل. العملوالتزال تواصل 
امع وأثرها يف وضع املصطلحات  وقبل أن نواصل الكالم على دور تلك ا
أن  - حرصًا على الدقة والوضوح، ومنعًا للبلبلة واالضطراب- حيسن بنا  وتوحيدها،

  ونشرح معناه اللغوي والداليل: ))املصطلح((نعّرف 
 يفالشائع واملألوف يف كتب العلوم املختلفة أن يقال، على سبيل املثال، كما  من

  للسيد اجلرجاين: ))التعريفات((
التقديس، يف اللغة: التظهري. ويف االصطالح: تنـزيه احلق عن كل ماال - ١

  وعن النقائص الكونية مطلقاً.  جبنابه،يليق 
 قويلٍّ اَحلْجر، يف اللغة: مطلق املْنع، ويف االصطالح: مْنع نفاذ تصّرٍف،  - ٢

، وجنون.   ال فعلّي، لصَغٍر، ورِقٍّ
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احلّق، يف اللغة: هو الثابت الذي ال يسوغ إنكاره. ويف اصطالح أهل  - ٣
 واملذاهب،: هو احلكم املطابق للواقع، يطلق على األقوال، والعقائد، واألديان املعاين
  بار اشتماهلا على ذلك، ويقابله الباطل.باعت

الوقف، يف اللغة: احلبس. ويف العروض: إسكان احلرف السابع املتحرك  - ٤
حبس العني على ملك ((. ويف الشرع: ))مفعوالتْ ((ليبقى:  ))مفعوالتُ (( تاءوهو 

  . ويف القراءة: قطع الكلمة عما بعدها.))باملنفعة والتصدقالواقف 
ال املصطلحي - بنيهذه األمثلة يت من أن اجلذر اللغوي الثالثي  - يف ا

لكل كلمة معنيني، معًىن لغوياً، ومعًىن اصطالحياً. فاملعىن  وأن،)ص ل ح( هوللمادة
من أصل املادة (صلح) ومنه: الصُّلح، والصالح، واملصاحلة، وهي  مأخوذاللغوي 
  املخاصمة. ومنه: تصاحل القوم واصطلحوا. وخالفاملوافقة، 

 اختلفوااللغوي املعجمي هلذه املادة هو التصاحل واملوافقة، فكأن الناس  دلولفامل
  يف أمر أو ختاصموا، مث توافقوا ونبذوا اخلصومة فيما بينهم.

املعىن االصطالحي فهو ذو صلة باملعىن اللغوي للمادة، ويفيد أن القوم  وأما
مسًا يقرتحه، أو يكون عند ظهور مدلول جديد، على تسميته، كلٌّ يعطيه ا اختلفوا،

بعض املصادر، وأخريًا يصطلحون أو يتفقون على تسمية واحدة لذلك  يفقرأه 
. فاالصطالح يتطلب االتفاق بني مجاعة ))الوضع((هذا  عملهماملدلول ويسمى 

خمصوص، فإن كانوا يتحدثون عن مسائل يف  أمرٍ خمصوصة يف موقف معني على 
كانوا يتحدثون عن مسائل يف   وإنسفة، الفلسفة نتج عن ذلك مصطلح يف الفل

العلوم  مجيعالطب نتج عن ذلك مصطلح أو أكثر يف الطب، وهكذا يف 
ا.   واصطالحا
مصطلح ((يف األصل مصدر ميمي، أو اسم مفعول  ))املصطلح(( فكلمة
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ذا املدلول اجلديد. واملصطلح إىلمث نقل  ))عليه كما - االمسية اخلالصة بتخصيصه 
وهذا االتفاق يسّهل للكلمة اجلديدة دخول حّيز اللغة.  االتفاق،يتطلب  - رأينا

امرأً واحداً، فيشيع مصطلحه عند الناس، وهو نوع من  املصطلحوأحياناً يكون واضع 
  حيصل فيه خالف وتعدد يف اآلراء واالقرتاحات. ملاالتفاق على الوضع، وإن 

لول واحد يف علم من التعاريف السابقة أن املصطلح قد يراد به مد ورأينا
تكون تسميته مشرتكة بني عدة علوم ويف كل منها يراد به معىن غري  وأحياناً واحد، 
  يف كل من العروض والشرع والقراءات. ))الوقف((رأينا يف مصطلح:  كمااآلخر،  

رمز لغوي خمصص لتصور حمدد، أو ألكثر من تصور  - بعد هذا- واملصطلح
، جيمع ويكثف مجلة التصورات املكّونة للمفهوم،  . وهو أيضًا لفظ دالّ أحياناً واحد 

واصفة تتنوع بتنوع املعارف اإلنسانية املختلفة. وهذا ما يؤدي يف كثري من  لغةكما أنه 
  إىل تعدد املصطلح. األحيان

كله يربهن أن من يشتغل بوضع املصطلح وميارسه حبثاً وتدريساً وتنقيباً،   وذلك
ن إدراك ماهيته ومن التحكم يف استعماله، ألن إىل ثقافة واسعة متّكنه م حيتاج

استعمال املصطلح معناه التحكم يف العلم نفسه من حيث موضوعه  يفالتحكم 
  ومنهجه وقضاياه.

مث كان وضع املصطلحات وإقرارها أمراً صعباً، بل بالغ الصعوبة، ويقتضي  ومن
ه، وأن علماء خمتصني يف كل علم أو فن يريدون وضع مصطلحات صاحلةل وجود

متضّلعني من طرائق اللغة العربية يف النقل والتعريب واالشتقاق  العلماءيكون هؤالء 
ذلك، ومطّلعني على كل ما أُّلف أو ُعّرب سابقاً من ألفاظ وتراكيب  إىلوالنحت وما 
ا، حىت يكون عملهم كله  أوتتصل بالعلم  الفن الذي يضعون مصطلحاته أو يُِقّرو

  والفنية واملنهجية. علميةالمستوفياً لشروطه 
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إىل وضع املصطلحات يف لغتنا العربية ليست حديثة العهد، وال وليدة  واحلاجة
وإمنا هي قدمية جدًا تعود إىل العصر اإلسالمي، حني تطورت احلياة جبوانبها  اليوم،

ملا أحدثه اإلسالم من تغيري ورقي حضاري وديين واجتماعي وسياسي،  املختلفة،
جتديدًا يف اللغة العربية، ألفاظًا وتراكيب، فاستجّد ما مسي  كله واستدعى ذلك

العربية األصل، من مصطلحات دينية، وشرعية وفقهية ولغوية  ))اإلسالميةباأللفاظ ((
 ،والنفقة ،والِعّدة ة،والزكا، جديدة أو متطورة : كالصالة معاينأكسبت الكلمات 

ما اشتق  وكذاخل إوايل، واخلراج، واجلزية،.. والكتابة، والقضاء، والثغور، وال واخلليفة،
  من هذه األلفاظ، من أفعال وأمساء.

إن األمر يف ذلك العصر تعدى املصطلحات العربية اجلديدة يف معناها،  بل
ألفاظ أعجمية كانت شائعة يف البالد املفتوحة، أو على ألسن أهلها الذين  اقتباسإىل 
لك األلفاظ: كالديوان، واخلوذة، والدانق، يف اإلسالم مبّكرين فُعرّبت ت دخلوا

  والربيد، واألسطول، والدرهم، والدينار،... والّرستاق،
إىل ذلك تراكيب وأساليب جاءت مع العصر اإلسالمي مل تكن  يضاف
ا الرسول  ))جوامع الكلم((ومنها  قبل،مستعملة من  : مات كقوله اليت نطق 

من قاهلا عمر  أولفإن  ))أطال اهللا بقاءك((حتف أنفه، محي الوطيس، ومنها قوهلم: 
  بن اخلطاب لعلي بن أيب طالب رضي اهللا عنهما.

العصر العباسي فتحت اللغة العربية صدرها جلميع العلوم الوافدة من األمم  ويف
كالرياضيات، والكيمياء، والطب، والفلك، والتنجيم، والفلسفة، واملوسيقا،   األخرى
ا يف التعامل مع .. وسايرت ركب احلوغريها ضارة والتطور، وأثبتت مرونتها وجدار
ل ئاملستحدثة، وإجياد املصطلحات الكثرية واملناسبة اعتمادًا على وسا العلومتلك 

يف الرتمجة والتعريب واالشتقاق وما إىل ذلك، وهذا يدل على أن يف  خمتلفةوطرائق 
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ا إىل األمام، العربية عناصر ذاتية للبقاء والدميومة، وح لغتناأعماق  يوية ناشطة تدفع 
سر من أسرار عبقريتها اليت ال تلتزم مبا حوته بطون املعاجم وكتب اللغة من  وذلك
وأساليب، بل خترج إىل آفاق احلياة املتجددة، إذا توافرت هلا اهلمم القوية  ألفاظ
  الصادقة واإلخالص يف العمل والنية. والعزائم

املصطلحات القدمية فهي كثرية جداً وشائعة حاجة إىل ضرب األمثلة من  وال
العربية حىت اليوم يف خمتلف العلوم والفنون، حىت يف العصر الذي أطلقوا عليه  لغتنايف 

حدثت يف هذا العصر ، فقد استُ ))االحندار(( أو، ))عصر التدهور((وجتنيًا اسم  ظلماً 
مئذ، يف ميادين اإلدارة مئات بل آالف املصطلحات العربية والدخيلة املناسبة يو  نفسه

  واحلرب واالجتماع وغريها. والسياسة
أنه البد من اإلشارة إىل أن أسالفنا مل يكتفوا مبا ورد يف كتب العلوم  على

نفسها من مصطلحات جديدة جاءت يف سياق املوضوعات والقضايا  املتداولة
ليت تشرح تلك فوا عددًا من الكتب اعليها تلك الكتب، بل ألَّ  تشتملالعلمية اليت 

عىن عادة مبثل ذلك إال قليالً. وأشهر املعاجم اللغوية ال تُ  ألناملصطلحات نفسها، 
  تلك الكتب:
     ه٣٨٧بن أمحد  حممدالعلوم: للخوارزمي،  مفاتيح- ١
     ه٨١٦: للسيد اجلرجاين التعريفات- ٢
  الصوفية: للقاشاين. القرن الثامن للهجرة. اصطالحات- ٣
   ه١٠٣١التعاريف: لعبد الرؤوف املنادي على مهمات  التوقيف- ٤
   ه١٠٩٤الكفوي  البقاء: أليب الكليات- ٥
     ه١١٥٨: للتهانوي الفنوناصطالحات  كشاف- ٦
الفنون (دستور العلماء): لألمحد نكري.  اصطالحاتالعلوم يف  جامع- ٧
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  للهجرة. ١٢القرن 
رياضيات وال كالطبعىن كثرياً مبصطلحات العلوم األساسية  الكتب ال تُ  وهذه

والفقه،  كالتصوف،وما إليها، وإمنا توجه اهتمامها إىل العلوم الدينية والنظرية:  
وعلم  والفلسفة،والبالغة، ومصطلح احلديث النبوي، والنحو والصرف، واملنطق، 

  الكالم.
اتساعاً مل  والثقافيةيف عصرنا احلديث فقد اتسعت ميادين النهضة العلمية  أما

العرب  ختلىنا الغرب إىل محل راية هذه النهضة بعد أن تعرفه من قبل، وسبقَ 
 أخطبوطواملسلمون عنها روحًا من الزمن، ورافق هذه النهضة احلديثة امتداد 
 األطماعاالستعمار واالنتداب يف أحناء كثرية من البالد العربية خاصة، فضًال عن 

اليت أصبحت السياسية يف هذه البالد، وتعرضها لكثري من املخاطر والتحديات 
ومعروفة، وكانت اللغة العربية نفسها من مجلة ما تعّرض للهجمات الشرسة  مكشوفة
الباطلة والدعوات املشبوهة القادمة من الغرب ومن يسري يف ركابه من أبناء  والتهم
عن قصٍد، أو غري قصد، ومن مث قام املخلصون من أبناء لغة الضاد ينافحون  الشرق
ا من خماطر خمتلفة داخلية وخارجية، وكان من األم هونوينبِّ عنها،  ة إىل ما حييط 

وانضمام مكتب تنسيق  - كما تقّدم–جمامع اللغة العربية  إحداثمثرات ذلك 
الراسخة، وائتلف هذا اجلمع وتآزر من أجل  ))املنظومة(( هذهالتعريب يف الرباط إىل 

اخدمة اللغة العربية ورفع  االت، والس شأ يما وضع املصطلحات يف خمتلف ا
  .احلديثةاحلديثة مماشاة لركب النهضة 

ا علماء أعالم  وقد ميدان التعريب  يفسبق ذلك أو رافقه جهود كبرية قام 
وضع  يفواالصطالح، وفيهم أعضاء من جمامع اللغة العربية نفسها، فأسهموا 
 واإلنسانيةاملصطلحات اجلديدة ملا استجّد من مسميات يف ميادين العلوم األساسية 
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قدت ملناقشة موضوع وغريها وشاركوا يف عدد من املؤمترات والندوات اليت عُ 
امع اللغوية أو يف غريها، نذكر  املصطلحات، ونشروا كثرياً من البحوث يف جمالت ا

أمحد تيمور، وأنستاس الكرملي، وأمحد فارس الشدياق، وخليل اليازجي، وسعيد  منهم
وإبراهيم اليازجي، وأمحد عيسى، وأمني املعلوف، ويعقوب صروف،  الشرتوين،
الطب بدمشق، ومنهم مجيل اخلاين، ومرشد خاطر، وأمحد محدي  كليةوأساتذة  

الشدياق: اجلريدة، واملؤمتر، واحلافلة، واملطعم، ومما وضعه  وضعهخل. فمما إاخلياط .. 
صروف: املَِصّح، : اجلواز، الرّدهة، القّفاز، ومما وضعه يعقوب اليازجيالشيخ خليل 

الدبّابة، النواة، الكهارب، الفوصفور. ومما وضعه سعيد الشرتوين:  الغواصة،التلفزة، 
لة، البيئة،  ،العاديات (األشياء القدمية) القطار، القاطرة. ومما وضعه إبراهيم اليازجي: ا

  اللولب، املقَصف، املأساة. الدرّاجة،
  شر:أمثلة األلفاظ اليت ُوضعت ومل تنت ومن

  . وضعها عبد اهللا البستاين.التلفونالندّي،  
  : دار البورصة. وضعها إبراهيم اليازجي.املثابة
  : قلم احلرب (ستيلو) وضعها إبراهيم اليازجي.املّداد

الناس، وال  عندأن الزمن هو الكفيل بشيوع هذا املصطلح أو ذاك  والشك
عن   ،األخرىاأللفاظ دون ننكر هنا دور وسائل اإلعالم املختلفة يف إشاعة بعض 

وما إليها. ورمبا كان  املختلفة وعرض املسرحيات واملسلسالت ،طريق نشرات األخبار 
املصطلحات، ولعدم احلاجة إليها يف  لقلّةاألمر أيسر يف مطالع عصر النهضة احلديثة 
 وذلك لكثرة األلفاظ اليت حنتاج االختالفذلك الوقت، أما اليوم فاألمر خمتلف متام 

االت العلمية والفنية  املسميات واملصطلحات األجنبية اليت  والسيماإليها يف ا
سرعة يف وضع ألفاظ أو مصطلحات  وتتطلبأصبحت تتوافد علينا يومًا بعد يوم، 
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أو التوليد أو اعتماد  االشتقاقعربية جديدة تغطي احلاجات املختلفة عن طريق 
  .الدخيل أو غري ذلك من الطرائق والوسائل

 هذاالنَصفة أن ننّوه باجلهود اليت بذلتها وتبذهلا جمامع اللغة العربية يف  ومن
املضمار، مضمار وضع املصطلحات اجلديدة، إىل جانب اجلهود الفردية أيضاً، وكان 

اليت ضّمت آالف  ))القواميس(( و ))املعاجم((و  بمثار ذلك نشر كثري من الكت من
ع أو الرتمجة أو التعريب، يف خمتلف العلوم والفنون العربية يف جمال الوض املصطلحات

طب، ورياضيات، وفلك، وحيوان ونبات، وحضارة واجتماع واقتصاد وصناعات  من
وحنو وصرف، وبالغة، وفكر  ار،وفقه ولسانيات، وآث وفلسفة،وأخالق 
امع اللغوية نفسها. وضعهاخل. وشارك يف إسياسي...   أعضاء يف ا
برغم   - امع اللغوية العربية يف وضع تلك املصطلحاتأن دور هذه ا على

ا  ا وغزار فيما  دائمكان مقتصرًا على كل جممع مبفرده، بال تعاون مشرتك   –كثر
امع اللغوية سنة  بعنوان  م١٩٧٦بينها، إّال الكتاب الذي صدر عن احتاد ا

معجم عريب ، فنحن ليس لدينا حىت اليوم ))مصطلحات نفطية، جيولوجيا وكيمياء((
أجنيب شامل ملصطلحات العلوم احلديثة معتمد من قبل  - معجم عريب أوعلمي، 

امع ويف اجلامعات  يفمجيعاً، لقد وضع األساتذة  العربيةجمامع اللغة  بعض هذه ا
نتائج أعماهلم يف كتب مفرقة  وجعلواالعربية، وغريُهم، مصطلحات يف بعض العلوم، 

وهناك. وهذا اجلمع  هنامن يتحرى مجعها من  يصعب أن حيصل على بعضها إال
يف خمتلف  العربيةّون من املصطلحات الشامل ال يتيسر لكل من يسعى وراء ما دُ 

 املعرّبةاأللفاظ ((ن يتضمنان ءاالعلوم. ومما صدر من ذلك على سبيل املثال جز 
عمر  مهاأعدّ الواردة يف عشرين سنة من جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ))واملوضوعة

  رضا كحالة.



  
١٢   مع اللغة العربية بدمشقاملؤمتر الثاين 

ذلك ال ننسى اإلشادة ببعض املعاجم املتخصصة واملتكاملة اليت ظهرت  ومع
 وكانتالعربية والفرنسية، أو العربية واإلنكليزية، أو باللغات الثالث معاً،  باللغتني

امع اللغوية نفسها مثل جمموعات املصطلحات العلمية والفنية   اليتمعتمدة لدى ا
 دوراتهاللغة العربية يف القاهرة يف عدد من العلوم األساسية وغريها يف أقرّها جممع 

 والفيزياء،املتعاقبة سنوياً، وهذه املصطلحات تتناول علوم: النبات، واحليوان، 
 والنفطواالقتصاد، والكيمياء، والصيدلة، وألفاظ احلضارة، والفنون، والفلسفة، 

  وغريها،..وصدرت يف عدة أجزاء.
لحات تناقش يف جلسات املؤمتر السنوي للمجمع، بعد أن املصط وهذه
مع فتُـَقّر باإلمجاع حيناً، وباألكثرية  اللجانترفعها إليه  املختصة عن طريق جملس ا

عاد إىل اللجان املختصة للنظر وأحياناً جيري تعديل بعضها قبل إقراره، أو يُ  آخر،حيناً 
  واستيفاء دراسته. ثانيةفيه 

 - (فرنسي ))معجم األلفاظ الزراعية((الثة معاجم أخرى، أوهلما أيضاً بث ونشيد
اعريب فه األمري مصطفى الشهايب ألَّ  - ) وهو يف العلوم الزراعية والعلوم املتصلة 

رئيس جممع اللغة العربية بدمشق سابقاً، وعضو جممع القاهرة، وهو  ،)م١٩٦٨(
ملعجم ومدارستها وحتقيقها هذا ا ألفاظقضى حنو ثالثني سنة يف مجع  زراعي،مهندس 

عشرة آالف لفظة فرنسية جعل أمامها كلمات  حنوحتقيقاً علمياً ولغوياً، وهو يتضمن 
يف املقدمة، ومن الكلمات العربية ما  يقولأصلح الكلم، كما  - يف نظره - عربية رآها

مل يسبقه إىل ذكرها أحد من  حتقيقه،يزيد على ثالثة آالف كلمة هي من وضعه أو 
مث أعاد  ١٩٤٣بدمشق سنة  األوىلب املعاجم األعجمية العربية وكانت طبعته أصحا

  وتنقيحات. وإضافاتبعد أن أجرى فيه تعديالت  م١٩٥٧طبعه ثانية سنة 
طبعة أخرى بعد وفاة الشهايب، م ١٩٧٨أصدر أمحد شفيق اخلطيب سنة  مث
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مصطلحات العلوم معجم الشهايب يف ((واإلنكليزية، وجعل العنوان  العربيةباللغتني 
حافظ فيها على األلفاظ العربية اليت وضعها الشهايب، مع بعض  وقد، ))الزراعية

معجم ((ما يقابلها باإلنكليزية، واملعجم الثاين هو  أمامهاالتصرف، وجعل 
وقد تبناه جممع  ))بالفرنسية والعربية((وضعه حيىي الشهايب  الذي ))املصطلحات األثرية

بعد أن اطلع عليه وعلى مصادره  م١٩٦٧-  ه١٣٨٧ونشره سنة  قبدمشاللغة العربية 
مع وكبار موظفي املديرية العامة  طريقوأعاد النظر فيه عن  جلنة مشرتكة من أعضاء ا
مع األستاذ واضع املعجم، حيث مت إدخال التعديالت  وباالتفاقلآلثار واملتاحف، 
ملصطلحات. وقد اشتمل وحذف وتعديل يف تعريف ا ونقصان،الضرورية من زيادة 

مئات من املصطلحات األثرية. وضّم إليه مسرد  وبضعهذا املعجم على أربعة آالف 
  املعجم يف حنو مئة صفحة يف أوله. حروفهجائي بألفاظه العربية مرتبًة على 

 نـالذي اشرتك يف نشره كل م ))املعجم الطيب املوحد((هذه املعاجم  وثالث
 ))احتاد األطباء العرب ((و ))العامليةالصحة  منظمة(( و ))جملس وزراء الصحة العرب((
باللغات الثالث: اإلنكليزية، والعربية  ))والعلوماملنظمة العربية للرتبية والثقافة  ((و

اخلاصة باملصطلحات الطبية العربية يف  العملأعضاء جلنة ((والفرنسية. وقد وضعه 
وعددهم أحد عشر  ))البحر املتوسط بشرقاملكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية 
واللغة من األقطار اليت فيها كليات  بالطبطبيبًا من األعالم املتمكنني من املعرفة 

وتونس ومصر والعراق واملغرب.  واجلزائر،طب وطنية راسخة القدم يف لبنان وسورية 
معيف مطبعة  ١٩٧٣وظهرت طبعته األوىل سنة  لثانية العراقي يف بغداد، وطبعته ا ا

الطبعة الثالثة مزيدًة ومنقحة يف  مثمبطبعة جامعة املوصل،  ١٩٧٨املصححة سنة 
سنوات، حىت أضحت  أربعواستغرق العمل يف هذه الطبعة  م١٩٨٣سويسرا سنة 

  .))ما ينبغي أن يكون((أقرب إىل 
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معاجم مجاعية متخصصة من هذا القبيل كاملعاجم العسكرية، وأوسعها  وهناك
أواخر عهد الوحدة بني  ١٩٦١الذي صدر يف دمشق سنة  ))سكرياملعجم الع((

، ))العريب- الفرنسي((على حنو أربعني ألف لفظة يف قسم  ويشتملسورية ومصر. 
ذا العمل جلنة ترأسها  وقامت ))العريب- اإلنكليزي(( قسموعلى أكثر من ذلك يف 

ة املتحدة. القوات املسلحة للجمهورية العربي باسمالعالمة مصطفى الشهايب 
  ).٦٠ ص(املصطلحات العلمية 

  .)١(الرباط يفاملعاجم املختلفة اليت نشرها مكتب تنسيق التعريب  وكذا
نعلم أن وضع املصطلحات العربية عمل شاق ال يتيسر لكل إنسان،  وكلنا

فإن صاحبه حيار يف كل لفظة مرتجحًا بني اتباع إحدى قواعد االشتقاق  تيسروإذا 
والرتكيب املزجي، والتعريب، واستعمال املولّد، والعامي أحياناً،  ،والنحتوالتضمني 

فيما جيوز أو ال جيوز الركون إليه من الكلم. وكل علم جيلب معه كسائر  أيضاً وحيار 
                                                            

  

) يضاف إىل هذه املعاجم العلمية اجلماعية معاجم أخرى متنوعة أجنزها أفراد خمتصون ١(
ال مثل:  من أصحاب املوسوعات يف اللغة العربية كان هلا فائدة كبرية يف هذا ا

زية والعربية)، ومعجم العلوم الطبية والطبيعية ملؤلفه قاموس حيت الطيب (باإلنكلي
د.حممد شرف الذي قّدمه إىل املؤمتر الطيب السنوي الثالث مبصر يف آذار 

معجم ((و ))معجم أمساء النبات((وقد ضم حنو سبعني ألف مصطلح، و١٩٣٠سنة
، وكال باللغات الثالث: اإلنكليزية والفرنسية والعربية ))مصطلحات العلوم الطبيعية

). ومعجم املصطلحات العلمية والفنية ليوسف ١٩٤٦األخريين للدكتور أمحد عيسى(
  م.١٩٩٤خياط(عريب، فرنسي، إنكليزي، التيين) 

ومن ذلك أيضًا معجم طب األسنان للدكتور قتيبة الشهايب. يضاف إىل ذلك معاجم 
غة، أخرى للمصطلحات يف اللغة واألدب واللسانيات والنقد، والنحو، والبال

  والفلسفة، واحلضارة، والفقه، والتصوف، ليس هنا جمال احلديث عنها.
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لجئ واضعي املصطلحات العربية إىل أن يضع كل مصطلحاته اليت تُ  مشكالتالعلوم 
  منها.  لـهمنهم ما يروق 

 الثناءامع اللغوية العربية، متفرقة أو جمتمعة، يستحق ومن هنا كان عمل ا
 اليتواإلعجاب يف جمال وضع املصطلحات العلمية والفنية على الرغم من املشكالت 

  تعرتض سبيل واضعي هذه املصطلحات وحمققيها.
لديهم مبادئ  واستقرتكان درسهم جاداً، وأحباثهم عميقة، على قلتها.   لقد

ا، فهم يرون أقل كفاية من  ليستأن اللغة العربية يف مرونتها واستقامتها  هلا شأ
ووضع  واحلضارية،اللغات احلية الكربى يف مواجهة متطلبات احلداثة العلمية 

أهالً  تزالاملصطلحات املناسبة لكل علم، فقد واجهت ذلك يف املاضي البعيد، وال 
 الكتببعض - ا رأيناكم- ملواجهته اليوم. وللمجمعيني وجمامعهم العربية يف ذلك

م  م وحماضر جلسا واملعاجم، وهلم أيضًا قرارات وتوصيات متأل صحفهم وجمال
ا يف أيدي الباحثني والدارسني ليفيدوا منها  ويضيفون إليها جديدًا كل عام، ويضعو

  استطاعوا. ما
 وا إىل وسائل شىت وطرائق خمتلفة مشـروعة إلمداد الدارسـنيؤ جل لقد

 أعينهم ووضعوا نصـب والفنية،عصرية املناسبة للمفاهيم العلـمية ال باملصطلحات
وا إىل ؤ فإن مل جيدوا مـا يريدون جل قدمياً،االستفادة مما وضع من املصطلحات العربية 

والنحت، واألخذ بالدخيل ، )٢(والرتمجة، )١(كالتعريبطرائق أخرى كنا أشرنا إليها:  

                                                            
) إدخال الكلمات األعجمية إىل اللغة العربية بعد جعلها موافقة لألوزان الصرفية ١(

  على وزن تفعال. ))تلفاز((املستعملة مثل 
  ) ترمجة معاين الكلمات األعجمية إىل اللغة العربية.٢(
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از،و والقياس ) ١(بلفظه األعجمي، واالشتقاق واالستفادة من األوزان الصرفية العربية  ا
على نوع معني من الكلمات، كقياسية  داللةاليت يصلح كل منها ألن يكون ذا 

مْفَعلة للمكان الذي تكثر فيه  وصوغاملصدر الصناعي (مسّية، محضية، قلوية)? 
وغريها،  ))فعالم ((و ))ِمفعلة ((و ))ِمْفَعل((اآلالت على وزن  أمساءاألعيان، واشـتقاق 

هلما فعل أم مل  أكانللداللة على املرض، سواء  ))فَعيل ((و ))فُعال((وقياس صيغيت 
علوماً   أصبحتللداللة على ِحَرٍف  ))ِفعالة ((وللمحرتف،  ))فّعال(( ويكن،

  خلإ(لرتبية النحل)..والِنحالة ،واحلِراجة(لزراعة احلِراج) ،كالغراسة(لزراعة الشجر)
على املفردات بل يتعداها أحيانًا إىل الرتاكيب اإلضافية  يقتصر ذلك وال
  مثل: ذات اجلنب، ذات الرئة، األعداد املتحابة، صاحب الشرطة. والوصفية

ا أعضاء جمامع اللغة العربية  تلك  يفهي اخلطوط العريضة السليمة اليت التزم 
تبعْت يف نقل وضع املصطلحات العلمية، وإىل جانبها قواعد جزئية صحيحة أيضًا ا

العلمية، وتقوم يف مجلتها على املبادئ اآلتية اليت سلكها مؤلفو املعاجم  املصطلحات
امع اللغوية أو أَ  اليت سهم بعض سبق ذكرها والسيما اليت صدرت عن بعض ا

امعأعضاء هذه  يف إعدادها، كمعجم األلفاظ الزراعية ومعجم املصطلحات  ا
  وحد، وخالصة تلك املبادئ: امل الطيباألثرية، واملعجم 

 علـى القـدميةتفضـيل املصطلـحات العربية الواردة يف املعجمات - ١
اللفظ األعجمي.  معىناجلديدة. وهذا يقتضي حتري لفظ عريب يؤدي  املصطلحات

  املعىن العلمي اجلديد. وتضمينهاوبذلك يتم حتوير املعىن اللغوي القدمي للكلمة العربية 
 العربيةع الواسع على األلفاظ العلمية املبثوثة يف املعاجم يقتضي االطال وهذا

                                                            
يدة إما من أصول عربية، وإما من كلمات معّربة للداللة على ) اشتقاق كلمات جد١(

  معىن جديد.
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  ويف خمتلف كتبنا العلمية القدمية من طب ورياضيات وجرب وما إىل ذلك.
  .حديثاً تفضيل الكلمات املعربة قدمياً على اليت ُعرّبت - ٢
يف لغتنا  مقابلله  إذا كان املصطلح العلمي األجنيب جديداً، أي ليس- ٣
  ناه مبعناه كلما كان قابالً للرتمجة.العربية ترمج
له لفظ عريب  اشُتقّ وإذا مل يكن ذلك املصطلح األجنيب قابًال للرتمجة - ٤

سبق ذكرها:   اليتمقارب، ويُرجع عندئذ يف وضع املصطلح العريب إىل الوسائل العامة 
از، والنحت، والرتكيب املزجي أو اإلضايف أو    .الوصفيكاالشتقاق، وا

التعريب  إىلر وضع مصطلح عريب بالوسائل املذكورة عمدنا إذا تعذّ - ٥
  مراعني قواعده على قدر املستطاع.

الكلمة  تفضيلاالقتصار على اسم واحد للمعىن العلمي اجلديد أي - ٦
إذا أمكن  الواحد،الواحدة يف املصطلح على الكلمتني أو أكثر، للداللة على املعىن 

  ذلك.
ا واتباعها يف نقل خمتلف  هي املبادئ العامة، اليت تلك ينبغي العمل 
ا تستند يف  احلديثة،العلوم  مصطلحات امع اللغوية العربية، ويالحظ أ يف مناهج ا

إىل احلرص على بقاء اهلوية الذاتية للغتنا العربية ووضوحها يف عملية وضع  مجلتها
 تتعرض هلا دائماً حمافظة على اللغة العربية ومحاية هلا من املخاطر اليت املصطلحات،

  اهلجمات الشرسة اليت تقوم يف وجهها حملوها من الوجود. ومن
إن هذه املبادىء العامة الختلو من مرونة وتساهل عند التطبيق وهذا أمر  مث
ألنه ليس هناك حدود وال ضوابط دقيقة أو واضحة بني كل طريقة وأخرى،  طبيعي،

اعتماد مصطلح علمي  يفهذا الشيوع  يف مسألة شيوع املصطلح وأثر الفصلوالسيما 
  معني.
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هنا فإن عملية وضع املصطلحات ال ختلو من صعوبات عند التطبيق  ومن
أيضاً. يقول العالمة مصطفى الشهايب، رئيس جممع اللغة العربية  واالستعمالواملمارسة 
من السهل معرفة هذه الشروط وهذه القواعد احلسنة، ولكنه ليس من ((السابق: 
ا.  السهل كل علم مصطلحات متنوعة، وكل لفظ علمي حيتاج إىل   ففيالعمل 

ال الوعر تتعارض  عريب،دراسة خاصة ملعرفة أصلح لفظ  أو معرب يقابله. ويف هذا ا
))العامل الثبت، ودقة نظره، وسالمة ذوقه مجيعاً  كفايةآراء علمائنا، وفيه تُعرف  

 )١(.   
وضع املصطلحات ومدى شيوعها، إذاً صعوبات مجة تصاحب عملية  فهناك

  منها:
القصور عن مسايرة العصر احلديث، لغزارة املصطلحات األجنبية الوافدة - ١

ا خبالف ما   اليومإلينا  يف خمتلف امليادين والعلوم، والبطء يف مالحقتها واإلحاطة 
عليه يف املاضي. وأصبحت جهود األفراد يف وضع املصطلحات تفوق ما  األمركان 
امعه تقّدم اللغوية، تلبية للحاجات اآلنية امللحة ومسايرة للتطور، بال انتظار لتأليف  ا
يئة املخصصات املالية الالزمة، وما إىل ذلك. ورمبا سبقت املصطلحات  جلان، و

هؤالء وأولئك يف شيوعها واستعماهلا، مثل الفاكس، والتلكس، واإليدز،  األجنبية
ا بالعربية مل تستطع الوقوف  والسيدي، ودجييتال، والكاسيت، فإذا ما وضعت مقابال

  .وجههايف 
امع اللغوية العربية يف الوطن العريب حىت بلغ عددها اليوم - ٢ . سبعةتزايد ا

لتعدد  نتيجةوهذا التزايد عرقل االتفاق على وضع املصطلحات العربية وتوحيدها،
يعود السبب يف هذا التعدد إىل . و واالجتهاداتاجلهود واألغراض ومن مث تتعدد اآلراء 
وإىل مشكالت االتصال بني أجزاء الوطن  عريب،عوامل جغرافية وسياسية يف كل قطر 

                                                            
  .٩٤) املصطلحات العلمية للشهايب املصطلحات ١(
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ا. تعليميالعريب، واهتمام كل دولة فيه بوضع نظام    وإداري وسياسي خاص 
وهذا ما يقتضي كثرة املرتادفات للمصطلح العلمي الواحد بني قطر عريب - ٣

الواحد نفسه، وفيها العريب واملعّرب وغريمها، وقد تصل إىل أربعة يف القطر  بلوآخر، 
فأيها ندع؟ وأيها نأخذ؟ وهذه الكثرة أمر المفّر منه، وجند آثارها فيما  مرتادفات،

  من معاجم. وإليكم أمثلة منها يف معاجم معتمدة وموافق عليها: صدر
مع اللغة أقره جم الذي معجم المصطلحات األثرية ليحيى الشهابي، في- أ

  العربية بدمشق:
  polissoirمصقلة(لصقل احلجر أو املعدن)  جمالة،
  pont Volant  زورق عبور ِمْعَرب،
  statiqueإستاتيكا(معربة)- ستاتيكيإ- قراري
  supportسند، ِدْعمة، ِدعام حامل،

  جند: الشهايبلألمري مصطفى  ))األلفاظ الزراعية معجم((ويف- ب
  tige rampante    احةمستلقية، أو زاحفة. ُسطّ  ساق
  pigeonneau  بُّج، َجْوزل، َعْزهل(فرخ احلمام) ُمّج،

أنواعه  بعضفِْلِفل(األوىل شامية، والثانية مصرية..وتسمى  فليفلة،
  pimentشطّة

صحيح يدل على  وكالمهاخوخة(األوىل يف الشام، والثانية يف مصر.  ُدراقنة،
  pecheالثمرة  هذه

وقد عرض هلذا ( ص ب ج )املقدمة مؤلفه مصطفى الشهايب يف يقول
  وما يتصل به بسبب: الصعوباتاجلانب من 

ورمبا الحظ بعض األساتذة أنين جعلت أحيانًا أكثر من مصطلح عريب ((
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األعجمية الواحدة. فاحلقيقة أنين فعلت ذلك عن عمد، ألنين ال  الكلمةواحد أمام 
يف أداء معىن الكلمة  ما على آخر إذا تساويا أو تقاربا مصطلحأملك حق ترجيح 

  هو جممع اللغة العربية. احلقاألعجمية، فصاحب هذا 
 عليها،له أمساء كثرية عربية ومعرّبة وعامية، وخمتَلٌف  نبات واحد يكون وُربّ 

 منودالة أيضاً على نباتات أخرى، فقد اكتفيت بذكر األصّح أو األصلح أو األشيع 
ا الكلمة العربية ت أشكاًال شىت تُ هذه األمساء، وأمهلت البقية. وكذلك أمهل رسم 

أحياناً، واقتصرت على شكل واحد أو شكلني ألن املعجم ال يتسع ملختلف  الواحدة
  .))والسيما يف املعربات القدمية األشكال،تلك 

مؤلفيه ال مييلون إىل  وجدنا ))الطبي الموحد المعجم((فإذا جئنا إىل - ج
ا  عليهالطبية اليت اشتمل استعمال املرتادفات يف املصطلحات ا هذا املعجم وكأ

  عندهم خطر يهدد دقة املصطلحات العلمية.
العمل يف  عليهايف مقدمته، يف أول الكالم على األسس اليت جرى  جاء

  اختيار املصطلحات:
استعملت كلمة عربية واحدة مقابل التعبري األجنيب ومل تستعمل املرتادفات ((

  .))ق توحيد املصطلحاتيف ما ندر. وبذلك يتحق إال
  جاء فيه من املصطلحات العربية املرتادفة: ومما

  gangrene    ُخنْرة ُموات،
  racial    َرّسي ُسالّيل،
  lacune  ُهّوة، َفْضوة ُفسحة،

ا ألسباب - ٤ مكانة اللغة العربية الفصيحة يف نفوس العرب، وافتخارُهم 
ذه اللغة  وثقافية وقومية، وهذه املكانة جعلت وتارخييةدينية  بعض العلماء يتمسكون 
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ا املهجورة، وال يقبلون عنها بديًال من الكلمات  متسكاً   املستعارةشديداً حىت مبفردا
 وقدعند وضع املصطلحات وغريها، مع أن العربية نفسها ال تُقّر هذا املوقف، 
ية، أظهرت براعة كبرية يف تطويع الكلمات الدخيلة، وإخضاعها لقوالب اللغة العرب

قدمياً وحديثاً للتطور والتجديد والسري يف ركب احلضارة، - كما نعلم- صدرها وفتحت
ا األساسية وهويتها الراسخة، وهذا املوقف منهم ال ينفع يف  احتفاظهامع  مبقوما

املصطلحات نفسها مل تؤت كلها القبول والذيوع. وهذا األمر ال يرتبط  ألنشيء 
بظروف اجتماعية وثقافية، وإعالمية وإعالنية وذوقية  بل وال قانون حيققه، يثبته،بقرار 
أكثر من املصطلح العريب  ))التلفاز((شاع امسه املعّرب  ))التلفزيون((. فهذا خمتلفة

أكثر من االمسني اآلخرين  ))اهلاتف((شاع امسه املشتق  ))التلفون((، وهذا ))الرائي((
 لعربةالذي اقرتحه بعضهم  ))اجلّماز((اسم  . وهذا))اإلرزْيز((و  ))املِرناة((: املقرتحني

وسبقه إىل  القبولالرتام أو عربة القطار، ومعناه يف اللغة: اجلمل السريع اخلُطا، مل يرزق 
  .))عربة القطار((أو  ))القاطرة((الذيوع مصطلح 
 االستعماليسـري املصطلحان معاً جنباً إىل جنب، ومدلوهلما واحـد يف  وأحياناً 
ولكن هذا قد ُحيدث يف  ))النرتوجني((و  ))اآلزوت((ء مجيعاً، مثل: عند العلما

والتدريس، بني قطر عريب  التعّلمصفوف الطالب ومن إليهم مشكلة يف التخاطب أو 
  وآخر.

 يف - أمام التقدم العلمي والتقين اهلائل والسريع- وبعد كل هذا، النزال واليوم،
وليس هناك أوىل من  الضرورية، حاجة إىل وضع املزيد من املصطلحات اجلديدة

ا تضم خنبة من  امع اللغوية يف القيام بذلك، أل والباحثني يف خمتلف  العلماءا
يف النفوس، مث إن العمل  االطمئنانامليادين، وتتمتع بثقة الناس واملختصني، وترّسخ 

، ))ونيةالكتب اإللكرت  ((و املطبوعةأصبح ميسوراً جداً لوجود مصادر كثرية من الكتب 
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تفوق يف سرعتها ما ينجزه  أعمالب وما ينجزه من و وتقدم التقنية فيما يتعلق باحلاس
  اإلنسان بيديه.
امع اللغوية مواصلة  ونذكر فيما يلي مجلة من االقرتاحات اليت تيسر على ا

وضع املصطلحات على أسس وشروط أخرى تضاف إىل ما سبق ذكره من  عملية
  بادئ أساسية عامة:من م أوردناهجهود، وما 
ا املادة األولية اليت ينبغي االنطالق - ١  منهااالستعانة بالنصوص العلمية، أل

لدراسة املصطلحات وما حتمله من معلومات تتجلى من خالل القرائن احلالية 
  .واللفظية
ذكر املعىن اللغوي للفظ، واملعىن االصطالحي املراد إقراره وحتديد نوعه مع - ٢
ح والدقة واالقتصاد يف اللفظ، ووضع املقابل األجنيب لكل مصطلح، الوضو  مراعاة
  .لاللتباسدفعاً 

متكن واضعي املصطلحات من اللغة العربية، حنوها وصرفها، وأساليبها - ٣
وكذا األمر يف متكنهم من اللغة األجنبية اليت يتعاملون معها يف الرتمجة  وبالغتها،
ية السائدة يف خمتلف العصور واحلقول شرقاً والتيارات الفكرية واحلضار  والتعريب،
ألن هذه املصطلحات تتطلب القدرة على ربطها باملواد األخرى وتكييفها  وغرباً،
االنتفاع معها. وال يتم ذلك إال عن طريق ثقافة نوعية متميزة، من حيث  لتتبادل
ف املستقبل باملاضي وثغراته، وإدراكها للحاضر ومتطلباته، وحماولتها استشرا إحاطتها
  كّل ذلك مبوضوعية وجترد.  وتداعياته،
اإلملام باملوسوعات العامة، ومعها كتب املصطلحات العربية الرتاثية، وكتب - ٤

املختلفة، واملعاجم اللغوية وما ورد من املصطلحات يف تلك املصادر كلها،  العلوم
ا يف العصر احلديث مما صنفه األفراد وما نشرته يضاف امع اللغوية،  إليها مثيال ا



  
٢٣  مع اللغة العربية بدمشقاملؤمتر الثاين 

تنسيق التعريب، وذلك من أجل تأصيل املصطلح، وانتخاب ما هو أدّق  ومكتب
  اليت تقدم ذكرها. ئالشيوع وفق املباد إىلوأصلح، وأدعى 

امع اللغوية العربية بأفراد من غري أعضائها ممن هلم مشاركات - ٥  يفاستعانة ا
يف التأليف، أو املشاركة يف  جمال املصطلحات، سواء يف التدريس اجلامعي، أو

والندوات، أو كتابة البحوث والدراسات، ألن فيها رجاًال ونساء ميكن  املؤمترات
 (( عليهم ملا يتحّلون به من كفايات جيدة، وخربات عالية كما كان الشأن يف االعتماد

  .))املعجم الطيب املوحد
زة التقنية املختلفة رصد األموال الالزمة لنفقات هذا العمل، وتأمني األجه- ٦

لضمان السرعة يف اإلجناز، والنضج والكمال يف اإلعداد والتنظيم، على أن هذا األمر 
حيتاج خالل ذلك ويف الوقت نفسه، إىل جهود أقل عناًء، وأدىن صعوبة، أعين يف 
نطاق توحيد املصطلحات يف القطر العريب الواحد، من جهة وفيما بني األقطار العربية 

  خرى ليأيت العمل على وجهه األكمل.من جهة أ
ففي جمال توحيد املصطلحات ظهر بعض معاجم مكتملة يف ميدان 

كما ظهرت معاجم جيدة يف ، ))املعجم الطيب املوحد ((املصطلحات الطبية مثل 
املصطلحات العسكرية والقضائية والقانونية واالقتصاد السياسي، باللغة العربية وما 

 الفرنسية واإلنكليزية أو بكلتيهما. وبذلك تنصرف اجلهود إىل يقابلها بإحدى اللغتني
امليادين العلمية األخرى، لكن توحيد املصطلحات العلمية والفنية بني البالد العربية هو 
العمل املهم، وله مثيل حيتذى يف توحيد املصطلحات النحوية والصرفية والبالغية 

  والقضائية وما إليها.
عمل املشرتك اجلاّد واملخلص، للتخلي عن كثري من القيود والبّد يف ذلك من ال

وعوامل املد واجلزر، ووضع املصلحة العربية والوحدة اللغوية فوق كل مصلحة، بعد أن 
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امع اللغوية العربية((أصبح عندنا  الذي يعمل منذ نصف قرن حىت اليوم،  ))احتاد ا
وال ثالثة، وال يكون كذلك يف فلماذا يكون للمصطلح األجنيب لفظ واحد، ال اثنان 

لغتنا العربية؟ وعند علمائنا املختصني من املقدرة وطول الباع ما يسّهل عليهم ذلك، 
امع اللغوية شريطة أن يكون هناك تعاون وثيق وتن سيق دقيق والتزام صادق فيما بني ا

من جهة، واملؤسسات العلمية والتعليمية والثقافية واملدارس واجلامعات وما إليها، 
ووسائل اإلعالم املرئية واملسموعة واملقروءة من جهة أخرى، مع شدة املتابعة واحملاسبة. 
ومن املعلوم أن احلكومة الفرنسية أصدرت يف اآلونة األخرية قانونًا حيظِّر استعمال 
ألفاظ ومصطلحات غري فرنسية يف مجيع املؤسسات احلكومية والوزارات واهليئات 

ومفرداته املختلفة. وهذا القانون يلزم  ))الربيد اإللكرتوين((سيما مصطلح التابعة هلا وال
اجلهات التابعة للحكومة والدولة باستخدام املفردات الفرنسية املقابلة هلا، وذلك لدعم 

  القاموس الفرنسي ومحايته من زحف املصطلحات واملفردات غري الفرنسية.
د تام بني املصطلحات مجيعاً فيما بني هذا مع إمياننا أنه ال ميكن القيام بتوحي

الدول العربية، لكن حيسن اإلقالل من التعددية يف املصطلحات منعًا للبلبلة 
ا من الفوضى والعبث والغزو الثقايف  واالضطراب، ومحاية للغة العربية ومصطلحا

  وهيمنة العوملة.
امع اللغوية العربية وتنسي ق املناهج وال شك أن توحيد العمل، بإشراف ا

العلمية يف املدارس واجلامعات، والتعاون الفّعال مع أجهزة اإلعالم يف إشاعة 
املصطلحات العربية، كل ذلك سيسهم يف توحيد املصطلحات وميهد إلشاعتها 

  وذيوعها وقبوهلا، يف لني ويسٍر وسهولة.
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